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Van de redactie
Geachte lezer,
Vooreerst wensen we je een zegenrijk nieuwjaar,
voor jezelf en allen die je dierbaar zijn. Met het licht
van Kerst nog brandend in ons hart bidden we om
rust en vrede in ons en in de wereld. Aan het
laatste kunnen we weinig doen. Innerlijke rust en
vrede ligt wel in onze mogelijkheden. Verzoening
met onszelf en onze omgeving wensen we allen
van harte toe.
Deze kerkbrief is dunner dan normaal, omdat
tijdens de feestdagen ook de drukker rust neemt en
de teksten dus voor Kerst moesten aangeleverd
worden. Een uitgebreide terugblik op het
kerstgebeuren heb je nog te goed.
Voor mij wierp de aanhoudende terreur en in de
wereld een schaduw over de vreugde van Kerst.
De grote uitdaging voor de komende jaren op het
wereldtoneel ligt ongetwijfeld in de aanpak van
fundamentalisme en allerlei vormen van radicale
omgang met anderen. Na het misbruik van religie
door perverse individuen zet het radicale
fundamentalisme de religies in een volkomen
verduisterd daglicht. Maar het grote probleem is dat
je niet meer kan spreken. Alle dialoog verdwijnt,
alle begrip en empathie smelt als sneeuw voor de
zon als het grote exclusieve gelijk verschijnt. Hoe
kunnen we daarmee omgaan?
Met deze vraag op de lippen zijn we een nieuw
burgerlijk jaar ingegaan. Feestelijk werd het nieuwe
jaar ingewijd door een nieuwjaarsconcert in onze
kerk. Ook daarvan geven we in het februarinummer
een impressie.
Tot slot de derde strofe van een lied uit het
Liedboek (nummer 144), een tekst van Paul
Gerhardt in een vertaling van Ad den Besten.
Tot zijn kribbe riep Hij de mensen
U en mij
‘Kom’ zei Hij
‘Ik vervul uw wensen;
Laat u niet door schijn verblinden:
Wat gij mist,

In Mij is ‘t
Voor wie zoekt te vinden

De waarachtige weg aan allen toegewenst in 2015.
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Jarigen
Ada Wynsouw-De Jong
Tine Verbrugghe
Camille Van den Boer
Jeanine Hoste-Larno
Roel Wauters
Jean-Paul Claessens
Marleen Vandevijvere
Jacomina (Ina)Pesch-Beye
Marije Wauters
Sara De Jonge-Blommaert
Cees Van Leeuwen
Quinten Furquim D’Almeida

02 januari
06 januari
09 januari
09 januari
10 januari
13 januari
18 januari
21 januari
22 januari
25 januari
26 januari
30 januari

Beatrice Smetryns-Baetens
Josine De Vloed-Nathon

02 februari
04 februari

Alle jarigen hartelijk gefeliciteerd!

Teksten volgende Kerkbrief
Graag voor 19 januari
naar de onderstaande e-mailadressen:
temmerman.j@skynet.be
j.hozee@zeelandnet.nl
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Rondom de erediensten

We z e t t e n d e z o n d a g s e t o c h t d o o r h e t
Marcusevangelie verder. Na de doop van Jezus in
de Jordaan volgt de roeping van de leerlingen en
de eerste tekenen die Hij deed. Het zijn gekende
teksten die, voornamelijk door de beknopte
vertelling van Marcus, een grote indruk nalaten. De
doop van Jezus heeft door de eeuwen voor heel
wat commotie gezorgd. Was het nodig dat Hij een
doop van vergeving moest ondergaan? Had Jezus
tekortkomingen?
In oude tradities zoals deze van de Egyptische
christenen in de eerste eeuwen (Kopten) besteedt
men ruime aandacht aan deze gebeurtenis. In
Ethiopië wordt de doop van Jezus een volle week
lang gevierd. Dit feest correspondeert met de
Goede Week. Voor Koptische christenen is de doop
van Jezus belangrijker dan zijn geboorte. De
onderliggende gedachte is dat bij de doop aan de
wereld werd gemeld dat Jezus de Messias was, de
lang verwachte Gezalfde van de Heer die de
diepste bedoeling van de Vader openbaart. De
doop van Jezus reikt ons dus de noodzakelijke
bewustwording aan die het geloof toelaat om te
groeien en te verdiepen.

Er is geen sprake meer van eigen gelijk, maar van
Gods gelijk. Jezus die Gods bedoeling openbaart
treedt op als Herder die alle mensen tot het besef
van eenheid en samenhorigheid brengt. Dat is
Gods gelijk. Wie scheiding brengt, mist de
essentie.
De christelijke traditie heeft bijgevolg een erg
voorname maatschappelijke rol. Willen wij, in
navolging van God, minder of meer eenheid? Meer,
meer, meer. Deze kracht van bewustwording wordt
tijdens de liturgie op zondag door gegeven. Kom en
hoor.

Preekteksten
11 januari: Jesaja 55: 1 – 11 en Marcus 1: 1 - 11
18 januari: Jesaja 62: 1 – 5 en Johannes 2: 1 - 11
25 januari: 1 Samuël 3: 1 – 10 en Marcus 1: 14 - 20
1 februari: Deuteronomium 18: 15 – 20 en Marcus 1: 21 – 28
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Radio en televisie
In Friesland volgen we het spoor van haar
Belgische katholieke grootvader, die er trouwde
met een Fries protestants meisje . Hij stierf op 38
jarige leeftijd in St Katelijne Waver .
In Mechelen halen we kinderen
jeugdherinneringen op en proberen we nog iets
heel belangrijks weten te komen .
VRT, zondag 8 februari 2015
Eén 9.05 u
Canvas : laat avond
Mechelen – Friesland
Heen & terug
Waarom ben ik Protestant ? Waarom spreek ik
niet zo goed Mechels ? Dat vroeg de dertienjarige
Ida zich af toen ze belandde op het Koninklijk
Lyceum.
Enige jaren geleden zag Ida van Dessel een
artikel in een Fries dagblad over Belgische
interneringskampen aldaar tijdens de eerste
wereldoorlog. Toen realiseerde ze zich dat haar
grootvader daar ook vastgezeten had . De start om
alles uit te pluizen .

Rooms katholiek en Protestant : dat was toen geen
evident huwelijk!
In de roman “ De Belgenreed” verwerkte Ida van
Dessel samen met een Friese jeugdvriend Pieter
Folmer het verhaal van haar verliefde grootvader
èn het verhaal van haar ontwikkeling tot jonge
vrouw, onder
het gewicht van een ernstige
dominante ziekte in haar familie.
“De Belgenreed” is uitgegeven bij Noordboek, en
via De Standaard boekhandel verkrijgbaar .

Realisatie:
David
De
Decker,
david@dddproductions.be tel 0495 412 473
Productie: Antoinette Panhuis,
antoinette.panhuis@outlook.be tel 02 230 52 22

Driekoningenconcert
Oude Vlaamse kerstliedjes in een barok kleedje
zondag 4 januari 2015 om 15u00
In 2011 selecteerde Erik Van Nevel (dirigent van
het barok-ensemble Currende) een aantal OudNederlandse kerstliederen en vroeg Piet Stryckers
en Willem Ceuleers om hiervan nieuwe
arrangementen te schrijven in de stijl van barokke
meesters als Bach, Telemann, Buxtehude en
Handel. Dit leidde tot een Kerst-CD: O Kerstnacht
schooner dan de daegen (met als zanger Jan De
Wilde). In dit concert herneemt Willem Ceuleers
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met instrumentisten en zangers van het Antwerps
Collegium Musicum (A.C.M.) dit sfeervolle
kerstprogramma, dat nog aangevuld wordt met
enkele nieuwe arrangementen geschreven door
leden van het A.C.M.
Meer info:
www.a-c-m.be
www.ceuleers.eu
inkom vrij / vrije bijdrage

Terugblik op het Seniorenkerstfeest
Zinvolle tradities mogen niet verloren gaan. Zo ging
op 19 december het jaarlijks senioren kersteest in
h e t P C C d o o r. Ve e l m e n s e n h e b b e n e r
waarschijnlijk naar uit gekeken. Het is een
aangenaam terugzien van mensen die door
omstandigheden elkaar uit het oog verloren zijn.
Een paar lege stoelen herinneren er ons aan dat
enkele getrouwen niet meer zijn.

de kerstnacht het dorpskerkje te bereiken om er de
middernachtsmis bij te wonen; de man is blind is
volledig afhankelijk van zijn vrouw. Het is een
ijskoude nacht en de vrouw is moe; zij geraakt de
weg kwijt en door uitputting overvallen gaat zij
liggen in de sneeuw. Beide mensen vriezen dood
maar hun laatste visioen is Christus die hen
meeneemt naar een beter leven.

De kaarsen worden aangestoken en Johan spreekt
het welkomstwoord, de zegen en het gebed uit. We
zingen ‘Komt allen tezamen”; Rita leest een
bezinningsgedicht voor. Volgt de samenzang ‘Hoor
de engelen zingen d’eer’.De schriftlezing is: Jesaja
7: 14-16.de profetie van Jesaja over de komst van
Immanuel. ‘ De Heer zelf zal u een teken geven.
De jonge vrouw is zwanger; zij zal spoedig een
zoon baren en hem Immanuel noemen…Volgt de
overdenking en de toepasselijke samenzang: ‘Nu
weest wellekome’ De lichten worden gedempt en
Johan vertelt het kerstverhaal. Het is een
kerstsprookje van Maksim Gorki. Twee arme
mensen, man en vrouw, bedelaars proberen tijdens

We zingen ‘Eer zij God in onze dagen’
De koffie en de sandwiches worden geserveerd.
Om 16u30 wordt de gezellige bijeenkomst
afgesloten met het mooie, indrukwekkende ‘Ere zij
God’.
Met dank aan de vele mensen die geholpen
hebben om dit feest mogelijk te maken.
Huguette

Pastoraat
Tijdens het nieuwe jaar hopen we de nodige
aandacht te hebben voor de mensen rondom ons
die in nood of ziekte verkeren. We vragen gebed en
ook solidariteit.

uiterst gezegende leeftijd van honderd en twee is
ze een voorbeeld, altijd positief en erg
spraakvaardig. Ook mw. Zerfass omringen we met
ons gebed.

We vermelden ds. en mw. Simons. Nogal wat
kleinere en grote ongemakken kenmerken die
levensfase van ds. Simons. Laten we hen met
gebed ondersteunen en moed toewensen.

Predikant en hulpredikant zijn steeds bereikbaar op
volgende nummers:
0498 544660 (Johan) en 0499 280218 (Jeroen).

Verheugd mochten we mw. Margret Zerfass
begroeten op het seniorenkerstfeest. Met haar

Kerkbrief januari 2015

7

8

Kerkbrief januari 2015

Geschiedenis - De hulppredikanten
De Hulppredikanten van Gent-Centrum - Deel 11

Hendrik Jeddens

Eerst wat jeugdherinneringen: in mijn naoorlogse
kindertijd (ik ben geboren in 1939) heb ik in
Horebeke ongetwijfeld een aantal van uw
hulppredikanten meegemaakt toen zij er eens
kwamen preken of op de Zendingsdagen: Allan,
Visser, Ollieuz en de kleine Juffrouw van ’t Land
voor wie mijn vader, de koster, de dikke
Statenbijbel moest van de kansel wegnemen,
anders kon zij er niet overheen kijken. Maar dat is
allemaal 60 - 70 jaar geleden en ik herinner mij
geen verdere details.
Enkele jaren later, schooljaar ’56-’57, zat ik op het
Atheneum te Zottegem in de afdeling latijnwiskunde en daar kreeg ik volop gelegenheid om
kennis te maken met een van uw latere
hulppredikanten: de heer Hendrik Jeddens. Stel u
voor: aan het einde van een reeds rijk gevulde
week hadden wij op vrijdagochtend twee uur
wiskunde met differentiaalvergelijkingen en

kegelsneden, iets waar wij in opperste concentratie
onze tanden konden en moesten inzetten.
Tussendoor probeerde Sies Latijn ons de
psychologie in de gedichten van Vergilius duidelijk
te maken en kregen wij ook de filosofie van de
Franse schrijvers uit de 18de eeuw te verwerken;
zaken die mij geen fluit interesseerden. Na de
middag een uur turnen in het zweet mijns
aanschijns en dan als kers op de taart twee uur na
mekaar godsdienst want voor die ene protestantse
leerling kon je de leraar geen twee maal per week
laten komen. Plaats van het gebeuren: een veel te
groot lokaal met ramen zonder gordijnen op het
zuiden, het was er warm. De lessen hadden de
vorm van een monoloog door de leraar en ik
onderging het. Ik was toen nog een schuchtere
jongen en als ik al een eigen idee had over een
bepaald punt, zou ik dat zeker niet publiek bekend
maken. Mijn aandacht werd verdeeld over de
wiskundetaak voor morgen zaterdag en de meisjes
van de hoogste klas die op de speelplaats basket
speelden, duidelijk zichtbaar voor mijn linkeroog.
Meneer Jeddens gaf o.a. Kerkgeschiedenis uit het
boek van Berkhof met gedetailleerde
uiteenzettingen over de gnostiek, Marcion en
andere ketters uit de vroeg-christelijke kerk, over
de twee naturen van Christus en (knikkebollend) …
over … de … … drie … … goddel … … perso… .
Toen ontstond er een onbehaaglijke stilte, alleen
onderbroken door het gillen van de meisjes buiten.
De schrik sloeg mij om het hart: wat moet ik aan
deze toestand doen? Maar na enkele seconden
hief de leraar het hoofd weer op en begon
onverstoord een volgende zin van zijn ongetwijfeld
interessant betoog dat mij evenwel niet echt
boeide. Meneer Jeddens, was het voor mij niet
interessant, het moet voor u ook niet prettig
geweest zijn om op die manier les te moeten
geven. Mea culpa, mea maxima culpa…
Maar laat ik terugkeren naar de Brabantdam.
Hendrik Jeddens was in Amsterdam geboren op 1
juni 1914, hij was dus een week jonger dan onze
dominee van Stipriaan. Twee rijzige personen met
een statig voorkomen; in mijn herinnering zag ds.
Van Stipriaan er wel een heel stuk ouder uit, grijzer,
kaler, een beetje voorover gebogen. Maar ik kan
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mij vergissen, het is allemaal lang geleden.
Jeddens gaat eerst in het drukkersvak maar krijgt
een loodvergiftiging en moet ermee stoppen. Hij
hoort over de moeilijke omstandigheden van de
kleine groepjes protestanten in Vlaanderen en wil
daar iets aan doen. Hij komt dus in 1938 naar
Brussel waar hij de Bijbelschool van de BelgischEvangelische Zending gaat volgen. Met de
directeur van die school kan hij op theologisch vlak
absoluut niet overweg; de BEZ was een
evangelicale kerkgemeenschap die na 1918 door
de Amerikanen hier was opgestart en waarvan de
denkwereld mijlenver verwijderd was van ons
conventioneel protestantisme. Dan breekt de
tweede wereldoorlog uit, Jeddens moet weg uit
Brussel en komt na een omzwerving door Frankrijk
toch weer in Nederland terecht. Hij kan zich
tegenover de Duitse bezetters niet permitteren om
werkeloos rond te lopen en gaat studeren voor
psychiatrisch verpleger (aangestuurd door zijn
zuster die al in die sector werkte). Later (na de
oorlog?) studeert hij voor godsdienstleraar o.a. bij
prof. Berkhof (die hem de kerkgeschiedenis
bijbrengt – zie hoger!).
Maar hij wil terug naar België en komt in aanraking
met de Silostichting die in Nederland activiteiten
ontplooide die we best kunnen omschrijven als
schooien voor het werk in België.
Ik breng in herinnering dat SILO het evangelisatiewerk onder het Vlaamse volk was dat in 1880 werd
opgestart door de Hollandse dominee Nicolaas de
Jonge in Brussel (geen familie van mij, wel de
overgrootvader van Hans Schaefer). Naast een
aantal activiteiten in de hoofdstad waren in de
eerste helft van de twintigste eeuw ook op enkele
plaatsen in Vlaanderen (Ronse, Geraardsbergen,
Dendermonde, Aalst, Menen) kleine gemeenschappen uit de grond gestampt, te klein om als
volwaardige kerk te kunnen beschouwd worden,
vandaar de naam van “Post”. De voorgangers
waren dan ook geen hooggeschoolde predikanten
maar evangelisten, bijbelcolporteurs of zelfs
kerkenraadsleden met singuliere gaven. Ze hadden
een hondenstiel, waren predikant, voorzitter,
secretaris en penningmeester van de broederraad
(want geen kerk = ook geen kerkenraad), koster,
sociaal werker, en dat alles voor een hongerloontje
dat uitbetaald werd als er bij Silo geld in kas was
(want geen kerk = ook geen staatserkenning noch
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bijhorende bezoldiging). Ze moesten dan maar zien
dat ze via godsdienstlessen aan een inkomen
geraakten.
Jeddens begint in 1948 in Dendermonde waar hij
wordt aangesteld tot voorganger-evangelist van de
Silopost aldaar. Na 4 jaar wordt hij overgeplaatst
naar Geraardsbergen en het is van daaruit dat hij
mij komt lesgeven in Zottegem. Van alle Siloposten
was Geraardsbergen wel het zwakste broertje;
interne (familie)strubbelingen waren er aan de orde
van de dag en voor een niemendal gienk men nie
mier noar de Kapelle. Geen droomjob. Omdat
Jeddens relatief veel lessen geeft, komt zijn
inkomen boven dat van sommige collega’s uit.
Waarop Silo beslist om dan maar een deel van zijn
voorgangersweddetje af te nemen ten gunste van
de minderbedeelden, kwestie van opgelegde
solidariteit. Jeddens kan dat niet appreciëren en
laat dat duidelijk weten aan het bestuur in Brussel.
Met andere woorden: hij is mentaal klaar om te
vertrekken.
Intussen zit men op de Brabantdam met de lege
plaats(en) na het vertrek van de heer Ollieuz en
mej. Van ’t Land. U kent intussen het scenario:
zullen we een pas begonnen student voor één jaar
op proef nemen? Of zullen we meneer Visser nog
maar eens contacteren (deze weigert). Moeten we
niet eerst een profiel maken van de gewenste
kandidaat?
We zullen advertenties plaatsen.
Meerdere kandidaturen komen binnen, niemand
wordt geselecteerd. Zullen we een wika
aantrekken? Jeugdwerk moet in elk geval de
kernopdracht worden.
Dan komt ds. Van Stipriaan in juni 1957 plots met
het voorstel om de heer Jeddens eens uit te
nodigen. En op 1 september volgt de benoeming
met een intrededienst op 22 september. Hij wordt
gehuisvest in het oude Centrum in de Keizer
Karelstraat, een tamelijk uitgewoond gebouw dat
net het vorig jaar is aangekocht en waar hij de
bovenverdiepingen ter beschikking krijgt. Hij is er
niet alleen want hij is gehuwd met Fenna
Brandsma (inzegening door prof. Berkhof) en het
echtpaar heeft al drie kinderen, een vierde zal
volgen in de Gentse periode.
Van het begin af woont Jeddens stipt elke
vergadering van de kerkenraad bij; hij moet geen
schriftelijke verslagen maken maar de eerste jaren
geeft hij in de januari-zitting een omstandig

mondeling verslag van zijn werkzaamheden. We
leren daaruit dat hij 12 uur les geeft in Deinze,
later ook in Gent; hij houdt één kerkdienst per
maand en ook soms een jeugddienst, doet wat aan
jeugdwerk maar vindt daar nog geen goede
oplossingen, houdt catechese voor enkele meisjes
op donderdagmiddag en gaat op zaterdagmiddag
(!!) naar de gevangenis aan de Nieuwe Wandeling.
Hij verzorgt ook heel wat huisbezoeken. – In 1960
vraagt hij stemrecht in de kerkenraad en na
raadpleging van de gemeentevergadering wordt
hem dat toegestaan. Ds. van Stipriaan verheugt
zich in de vlotte samenwerking tussen hen beiden.
En zo gaan de jaren verder zonder veel opvallende
gebeurtenissen rond de hulppredikant. Hij houdt de
preek in een Hervormingsdienst in de Rabotkerk en
vertegenwoordigt de gemeente soms op Synode
en Regionale Raad. Goe bezig!
Maar dan krijgt de kerkenraad plots een vlaag van
expansiedrang: eigenlijk zouden wij moeten een
tweede volwaardige predikant krijgen! Wat Brussel
en Antwerpen en sommige franstalige gemeenten
hebben, komt ons toch ook toe? En er gaat een
aanvraag voor een plaats van tweede predikant
naar de Synode. De wedde van een tweede
predikant is een stuk beter dan die van een
hulppredikant, dus kunnen we een academisch
opgeleid man/vrouw aanwerven. Die tweede
predikant zal heel wat werk kunnen overnemen van
ds. van Stipriaan die het druk heeft met het werk
onder de intellectuele buitenkerkelijken en met het
Silowerk waarvan men hem het voorzitterschap
heeft opgedrongen.
Maar wat moet er dan met Jeddens gebeuren? Een
eerste én een tweede predikant en dan nog een
hulppredikant, dat zal het ministerie zeker niet
aanvaarden! Ja, dan moet hij maar gewoon
godsdienstleraar worden, eventueel in het lager
onderwijs wat natuurlijk minder goed betaald wordt.
Ook zie ik meneer Jeddens nog niet bezig met
knip- en kleurplaten en het aanleren van bijbelse
kinderliedjes, hoewel hij in het kerkkoor meezong.
Van Stipriaan meent dat men toch ook rekening
moet houden met de persoonlijke wensen van de
heer Jeddens die liever meer pastoraal werk zou
doen. Onder meer in het gevangeniswerk zou hij
meer willen doen, ook nazorg. En ik heb u al
verteld wat godsdienstonderwijs kan inhouden…

Maar sommige ego’s in kerk- en bestuursraad
vinden dat de predikant de hulppredikant waarover
men desgewenst heel wat negatieve kanten zal
belichten,teveel in de watten wil leggen. Laat mij
voorbijgaan aan enkele zeer onaangename
vergaderingen, onheuse brieven, verdachtmakerij
en beschuldigingen in allerlei richtingen. Uiteindelijk
geven een paar raadsleden hun ontslag, van
Stipriaan moet het Silowerk laten schieten en
tenslotte geeft ook Jeddens zijn ontslag.
Moet het ons verwonderen dat de heer Jeddens,
een beminnelijk man die evenwel niet over zich
heen laat lopen, in zijn afscheidspreek op 23
september 1962 even flink natrapt? Einde van een
zeer onverkwikkelijke periode die aan de gemeente
geen goed heeft gedaan. Maar alle betrokkenen
zijn intussen overleden en over de doden niets dan
goed.
Laat mij er nog aan toevoegen dat de tweede
predikantsplaats er nooit gekomen is: Synode en
ministerie hadden andere prioriteiten in de
benoemingspolitiek. Had de kerkenraad, zo zeker
van zijn stuk - we zullen eventjes die tweede
predikantsplaats laten goedkeuren - niet het vel
van de beer verkocht vóór hij geschoten was, dan
was veel leed voorkomen geweest. Ga ik te ver als
ik het vertrek van dominee van Stipriaan een goed
jaar later hier ook uit afleid?
Om den brode zal meneer Jeddens dan toch
fulltime godsdienstleraar worden. Maar in 1968
doet men weer beroep op zijn pastorale gaven om
het nog verder in verval geraakte Geraardsbergen
weer te gaan dienen. Daar zal hij blijven tot zijn
pensioen in 1979. In deze periode wordt hij, samen
met nog een paar collega-evangelisten (R.
Couvreur, O. Willems) ingezegend tot predikant
met de toelating om de titel van dominee te voeren
en een toga te dragen. Een terechte erkenning
voor vele jaren hard werk in moeilijke omstandigheden. Maar de wedde blijft waarschijnlijk dezelfde.
Zijn rustperiode duurt niet erg lang: op 6 juli 1983
overlijdt hij aan een hartaderbreuk. Mevrouw
Jeddens (intussen 95) verblijft vandaag nog in een
woonzorgcentrum in Geraardsbergen en ik dank
haar oudste dochter (Aaltje voor wie haar destijds
heeft zien opgroeien) voor een pak details in dit
verhaal.
Arnold De Jonge.
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Avondcontact
DONDERDAG 22 JANUARI om 19u30 in het PCC
Nienke Roelants
Wetenschap met de Bijbel in de hand:
over astronomie en religie in de 16de eeuw
In deze lezing zal ze ons inlichten over de
astronomie die aan de Lutherse universiteit in de
16de eeuw werd bedreven in de nasleep van de
omwenteling die Copernicus had teweeggebracht.
Copernicus had in 1543 het heliocentrisch model
van het zonnestelsel geïntroduceerd, waarin de

aarde niet langer in het midden stond. Nienke
Roelants zal ons vertellen over Lutherse theologen
die deze waarheid met de religieuze traditie en de
Bijbel verzoenden. Deze pagina uit de
geschiedenis is vijfhonderd jaar later nog steeds
actueel.
Nienke Roelants is werkzaam aan de UGent waar
ze een Master in de Vroeg Moderne Geschiedenis
behaalde. Ze werkt aan een doctoraatsthesis over
de grenzen tussen religie en wetenschap in de
16de eeuw.

Tentoonstelling
PRISE DE CONSCIENCE – tentoonstelling
We kijken vooruit naar een tentoonstelling die
tussen 10 januari en 18 januari in onze kerk te
bezichtigen is. Het gaat om een groepstentoonstelling van jonge mensen die op creatieve
wijze met het thema ‘bewustwording’ aan de slag
gaan. Dit thema verbindt actuele kunst met
traditionele religie. Zo lezen we bijvoorbeeld in het
Johannesevangelie dat Jezus met Nikodemus
spreekt over de wedergeboorte ‘in geest en
waarheid. Vandaag kunnen deze gerichtheid
vertolken met bewustwording van God of het groter
geheel die de schepping omvat en draagt. De
vernissage van deze tentoonstelling zal doorgaan
op vrijdag 10 januari om 18u in de kerk.
Vzw De Wolven van La Mancha organiseert
evenementen die een cross-over zijn van woord,
muziek, en beeldende kunst. Abattoir d'Amis voert
onderzoek op het snijpunt van dilettantisme en
professionele kunst. Het omvat een ruime groep
kunstenaars-sympathisanten. 'Bewustwording' mag
door de deelnemende kunstenaars ruim
geïnterpreteerd worden. Het kan geprojecteerd
worden op andere culturen, religies, tijdsvakken,
levensbeschouwelijke overtuigingen, etc.
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Meditatie
Over fundamentalisme of waarnaar het kwaad
verwijst
Wilt u Mij schuldig verklaren, opdat u zelf
rechtvaardig bent? [Job 40: 3]
In de Advent zat ik met enkele vrienden rond de
tafel. Zoals wel vaker spraken we over thema’s die
de wereld vandaag beheersen. Mogelijk was de
idyllische kerstsfeer de reden dat het gesprek op
het onderwerp ‘fundamentalisme’ terecht kwam. In
geen tijd vliegen de clichés dan in het rond, zoals:
godsdienst is de oorzaak van veel ellende. Een
ander nuanceert en merkt op dat ook veel seculiere
regimes dood en verderf zaaien. Je kunt het niet
alleen aan de godsdienst wijten. Dan kijkt men in
mijn richting: ‘En jij, wat denk jij ervan?’
‘Lange tijd’, zo steek ik van wal, ‘gebruikte men het
argument dat godsdienst het beste en het slechtste
in een mens naar boven haalt. Voor het beste wees
men dan naar de emancipatorische en bevrijdende
tendensen in religie, het omzien naar de zwaksten,
de grote filantropische acties en last but not least
de culturele overdracht van waarden als liefde,
vergeving en verdraagzaamheid’.
Als ik zo spreek begint een ander al ongemakkelijk
te schuiven op zijn stoel en om hem voor te zijn
voeg ik er meteen aan toe: ‘maar jammerlijk
genoeg kleeft er ook een gewelddadige kant aan
uitingen van geloof’. Dan kalmeert de onrustige
gesprekspartner.
‘Ik kan onmogelijk begrijpen’, zegt een derde, ‘dat
men in naam van de liefde oorlog voert’. Dan is het
moment gekomen waarop ik het gesprek omkeer.
‘Inderdaad’, vul ik aan, ‘zoals ik onmogelijk kan
begrijpen waarom niet alle mensen voor liefde
kiezen. Het is toch volkomen duidelijk, zowel voor
ons verstand als voor ons gevoel en zeker voor het
geloof in God en zijn waarheid, dat liefde en
vergeving veruit het beste is voor iedereen. Elk
mens kan zien dat hebzucht en haat mensen
neerslaat, in de eerste plaats de hater zelf. En toch
komt men niet tot mededogen en vrede in de
wereld, zodat het erop lijkt dat mensen die
hardnekkig verlangen naar het goede, eens het

dichterbij komt, op de vlucht slaan. Men duwt van
zich af wat men het hardste verlangt. Zo werd
lange tijd over het sacrale in de religies gesproken:
als iets aantrekkelijks en afstotend tegelijk,
waarnaar men verlangt en waarvoor men bevreesd
is tegelijk’.
Als het gesprek verder kabbelt poog ik duidelijk te
maken dat fundamentalisme – moord en doodslag
in naam van God – niet zozeer een gevolg is van
godsdienst, maar een poging van het kwaad om
God zelf te ontwijken. Ik moet dan steeds denken
a a n J o b . Ve r s c h r i k k e l i j k e e l l e n d e e n
onrechtvaardigheid treft hem. Zijn vrienden willen
hem ervan overtuigen dat God al bij al niet zo goed
en rechtvaardig is als Job altijd dacht. ‘Zie naar
jezelf en je ellendige staat’. Maar Job houdt zijn
onschuld staande en vraagt tegelijk God om tekst
en uitleg. En hij krijgt uitleg, helemaal aan het einde
van het boek, als God tot Job spreekt uit het oog
van de storm. Ik heb alles in de hand, zegt God,
ook het grote zeemonster Leviathan, waartegen
niemand is opgewassen. Kan je het beest vangen
met een vishaak?
Job kon de ‘goede raad’ om schuld te bekennen
voor zijn vrienden nog weerstaan, maar tegen het
woord van God kan hij niet op. De teneur van het
woord vertolkt de diepste gedachten van Job zelf:
als het kwaad en haar triomf – moord en doodslag
– zo vreeswekkend en overdonderend zijn, hoeveel
te maar de bron van het leven dat alles, ook de
oorzaak van het kwaad, in de hand heeft. De
verhouding tussen Job en zijn vrienden is een
afspiegeling van de verhouding die Job met God
had. Zoals de vrienden zich rechtvaardig voelen
tegenover Job – hen treft immers geen ellende en
rampspoed zodat ze wel rechtvaardiger moeten
zijn dan de zondige Job die nu gestraft wordt – zo
meende Job dat hij rechtvaardiger was dan God,
want hij zag zijn voorspoed als een beloning voor
zijn levenswandel, terwijl anderen die getroffen
worden door ziekte en miserie ‘terecht’ (in Jobs
ogen) gestraft werden.
Met het klinkende woord ‘wil je Mij schuldig
verklaren, opdat jij rechtvaardig bent?’ trekt God
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een streep door deze hoogmoed van Job
(tegenover God) en van zijn vrienden (tegenover
Job). Terwijl men rondom mij blijft discussiëren over
de oorzaken van terreur en fundamentalisme,
schuil ik onder de vleugels van Gods woord. Het is
al te gemakkelijk, ja zelfs hoogmoedig, om God de
schuld te geven van het onrecht dat in zijn naam
wordt bedreven. Het kwaad verwijst naar de bron
van het leven die geweld en doodslag bedreigen.
Als we daarin een taak zien, dan is het niet te
oordelen, maar er resoluut voor te kiezen te allen

tijde niet te zwichten voor deze bedreiging. Ware
rechtvaardigheid bedekt ook schuld.
De grootste uitdaging van de komende decennia
en misschien wel van de 21e eeuw is hoe de
mensheid met fundamentalisme omgaat. Daarbij is
het antwoord van de religies van essentieel belang.
Niet verwerping, maar omkering bergt overwinning.
Dit geloof ik.

Bijbel aan huis
Uitzonderlijk deze maand zal Bijbel aan huis een
week eerder, op vrijdag 23 januari, plaatsvinden.
We gaan verder met onze speurtocht naar de
positie van de vrouw in de Bijbel. Na Eva, Sara en
Debora zullen we deze maand Esther ontmoeten.
De voorgeschiedenis van het volk in het boek
Genesis gaf ons de bijzondere plaats van de vrouw
aan in het kader van voortbestaan en geestelijke
overdracht in Israël. De vrouw heeft de bijzondere
gave en taak om de mens de essentiële waarden
door te geven, niet met veel woorden maar met
zuivere geborgenheid en liefde. Daarna lazen we
een boek uit de tumultueuze geschiedenis van het
volk. Bij de behandeling van Debora in het boek
Richteren keerden we terug naar de periode tussen
de Aartsvaders en Mozes (Genesis en Exodus) en
tussen de periode van de Koningen, te beginnen
met David en Salomo (De boeken Samuël en
Koningen). Richteren staat er tussenin als een
waarschuwing dat het volk afglijdt in onrecht en
gruwel als er geen aan God gehoorzame leider
optreedt. De glorieuze periode van David en
Salomo is in Israël dan ook steevast uitgegroeid tot
een ideale tijd.

betekent onmiddellijk na de ballingschap. Tijdens
deze periode moet het volk opnieuw beginnen en
andermaal is het zaak om zich gezamenlijk tot God
te richten. Met Esther treedt een nieuw facet van
de vrouw in de Bijbel voor het voetlicht.

Met Esther springen we vooruit in de geschiedenis.
De vertelde tijd – dit is de periode waarin het
verhaal zich afspeelt – is deze van de Perzen, dit

Het boek Esther en het Poerimfeest
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We melden nog dat het verhaal van Esther in de
Joodse traditie wordt verteld tijdens het
Poerimfeest. Dit feest is min of meer te vergelijken
met carnaval bij ons. Om te vermijden dat w dan
onmiddellijk aan Aalst denken, is het een warme
aanbeveling om de Bijbelbijeenkomst in januari te
volgen. Een, verrassende inkijk in de Bijbelse
spiritualiteit zal je deel zijn. Wees welkom.

Bijbel aan Huis
VRIJDAG 23 JANUARI
Om 14u30 bij Marleen
(Keizer Karelstraat 195)
Om 19u30 bij Ann en Francis
(Keistraat 173 te De Pinte)

Activiteitenrooster
Zondag 4 januari:
Nieuwjaarsreceptie met aansluitend
Driekoningenconcert (15u)
Woensdag 7 januari om 14u:
Gemeenschapsdansen in St. Pauluskring
Vrijdag 9 januari om 18u:
Opening tentoonstelling PRISE de CONSCIENCE

Woensdag 21 januari om 14u:
Gemeenschapsdansen in de St. Pauluskring
Donderdag 22 januari om 19u30:
Avondcontact in het PCC, Nienke Roelants zal
spreken over wetenschap en de Bijbel in de 16e
eeuw.
Vrijdag 23 januari om 14u30:
Bijbel aan Huis bij Marleen

Woensdag 14 januari om 14u30:
Optreden van de dansgroep in de home
Zonnebloem te Zwijnaarde

Vrijdag 23 januari om 19u30:
Bijbel een Huis bij Ann en Francis

Woensdag 14 januari om 19u30:
kerkenraadsvergadering bij Martine

Zaterdag 31 januari om 17u:
Jongerencatechese in de consistoriekamer

Martine en Nico geven een impressie
over Andalucia, Sevilla, Granada…
er wordt u een Spaanse maaltijd
aangeboden door onze huiskok Phillippe
Prijs: 12 € - inschrijven noodzakelijk
Opbrengst is voor Hulpverlening Bolivië
project van Dr. Rik Celis.
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Dienstenrooster

zondag 11 januari 2015 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Janny Muthert
kerkenwerk / diakonie
Ko van Heest
Martine

zondag 18 januari 2015 om 10.00
voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Mw. Els Maassen
Daniël Van Steenkiste / Rita Martens
kerkenwerk / kerkbrief
Aletta Rambaut
Janneke

zondag 25 januari 2015 om 10.00

16

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Mini Schipholt / Francis Van De Walle
kerkenwerk / bloemen
Ko van Heest
Jeroen

zondag 1 februari 2015 om 10.00

Nieuwjaarsreceptie

voorganger
ouderling / diaken
collectes
organist
kinderkerk en -oppas

Ds. J. Temmerman
Aletta Rambaut / Micheline Morel
kerkenwerk / diakonie
Aletta Rambaut
Etty
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